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Важна напомена
Почитувани родители и старатели,
Совладувањето на германскиот јазик е еден од најважните фактори за успехот во
училиштето на Вашето дете/деца. Доброто знаење на германскиот јазик покрај тоа
создава многу важна основа за успешен влез во професионалниот живот или во
средните училишта.
Во училиштето, децата што зборуваат странски јазици со понудата «Германскиот како
втор јазик» (DaZ) добиваат ефикасна поддршка во изучувањето на германскиот јазик. Но,
сметаме дека децата добро ќе го совладаат германскиот јазик само доколку и надвор од
училиштето колку е можно повеќе доаѓаат во контакт со швајцарскиот германски
јазик или со германскиот јазик. Притоа децата се упатени на Вашата помош како
родители/старатели! Поради тоа, Ви препорачуваме Вашите деца ...
… во нивното слободно време често да играат со деца што зборуваат швајцарски
германски или германски јазик (1).
… да одат во посета на семејства што се грижат за децата, а кои зборуваат швајцарски
германски или германски јазик (2).
… да бидат згрижени на маси за ручек и групи во кои главно се зборува швајцарскиот
германски или германскиот јазик (3)
… во нивното слободно време да бидат активни во локалните швајцарски спортски и
музички клубови (4).
… во библиотека да позајмуваат и читаат книги на германски јазик (5).
Пасивното гледање филмови и телевизиски емисии на германски јазик може да
придонесе децата малку подобро да го разбираат германскиот јазик. Но, за Вашето дете
добро да го зборува и уште подобро да го совлада германскиот јазик, гледањето
филмови и телевизиски емисии ни оддалеку не е доволно! Многу подобар ефект имаат
горенаведените точки од 1-5!
Во принцип е наједноставно швајцарскиот германски или германскиот јазик пред одење
во училиште да се научи во градинка. Доколку имате деца на оваа возраст,
горенаведените точки од 1-3 се од посебно голема важност и за Вашите помали деца.
Ви благодариме за почитувањето на оваа информација што е од важност за иднината на
Вашите деца.
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